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Marengo Alessandro
A magyar politikai szamizdat

Az 1980-as évekbeli szamizdat történe-
te szorosan összekapcsolódik a demok-
ratikus ellenzék történetével: a műfaj 
a csoportosulás egyik meghatározó jel-
lemzője, központi tartóoszlopa lett� Mint 
általában az illegális tevékenységek ese-
tében, ezúttal is nagyon sok szálon fu-
tottak az események� Jelen tanulmány 
csak a nagyobb és fontosabb történése-
ket kívánja bemutatni� 

Az 1979-től szerveződő Szegényeket Tá-
mogató Alap (SZETA), az 1978-tól zajló 
szabadegyetemek és a szamizdat egy-
mástól elválaszthatatlan tevékenységek 
voltak� Utóbbi története visszanyúlik az 
1970-es évekre, amennyiben eltekin-
tünk az 1950-es évek titkos lakossági 
és egyházi kommunikációs módszerei-
től (amikor gyakorlatilag minden, önki-
adásban megjelentetett és sokszorosított 
illegális írás szamizdatnak számított)� 
A ’60-as vagy a kora ’70-es években a 

szamizdat nem volt jelen a második 
nyilvánosságban�1 Kivételt képeztek a 
keresztény (főleg katolikus) szamizda-
tok, azonban ezek alapvetően hitéleti 
kérdésekben foglaltak állást� Korai sza-
mizdatnak tekinthetőek a különböző, 
házilag gépelt és terjesztett kéziratok, 
például Bibó István tiltott politikatudo-
mányi, államelméleti és egyéb művei� Az 
1972–73-as fi lozófusper – a későbbi ur-
bánus értelmiség fejlődésére erős hatást 
gyakorló neomarxista fi lozófi ai iskola 
elleni büntetőakció – eredménye volt az 
is, hogy számos, itthon hallgatásra ítélt 
fi lozófus külföldön kezdte el megjelen-
tetni tanulmányait, majd ezeket vissza-
csempészték a magyar határon� Hasonló 
előzményként kell értelmezni azon köte-
teket, amelyeket az állami kiadók visz-
szautasítottak, így azok illegális formá-
ban terjedtek el� Többek között ilyen volt 
Haraszti Miklós Darabbér című könyve, 
amelynek birtoklásáért Haraszti ellen 
eljárás is indult�2 

A magyar szamizdat irodalom 1976-
1977 körül, egyszerre több forrásból 
indult meg�3 A szabadegyetemhez ha-

1  Első nyilvánosságnak nevezik az állami, hivatalos 
információs, tömegtájékoztatási szerveket, míg a má-
sodik nyilvánosság az illegális kommunikációs csator-
nák összessége a diktatúrákban. 

2  Hodosán Róza: Szamizdat történetek. Budapest, 
Noran, 2004. 221. 

3  Interjú Petőcz Andrással (Készített e: Marengo 
Alessandro, 2014. szeptember 9-én és 30-án). Petőcz 
András (1959): író, költő, főiskolai docens. Rendszeres 
résztvevője volt a késő hetvenes évek és a nyolcvanas 
évek alternatí v irodalmi, kulturális mozgalmainak, a 

Az alább olvasható tanulmány a RETÖRKI Archívum új munkatársának össze-
foglalója a magyar politikai szamizdatok történetéről. A most közölt szöveg 
egy, az Intézetünk számára 2014-ben készített munkájának (Politikai jellegű ci-
vil szervezetek az 1980-as években. Szerepük és részvételük a rendszerváltásban) 
részlete. Az írás után található dokumentumok a kezelésünkben lévő, egykor 
szamizdatként megjelent anyagokból származnak.
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sonlóan nagyon kevesen tudtak róla – 
kezdetben csak budapesti értelmiségi 
körökhöz tudták eljuttatni� Idővel ugyan 
vidékre is kerültek szamizdatok, de az 
ország lakosságának többsége még nem 
tudott róluk� A rendszerváltásban azért 
volt mégis fontos a szerepe, mert a tenni 
akaró, a rendszerrel ki nem egyező sze-
mélyeknek szüksége volt egy alternatív 
információforrásra, ráadásul ennek se-
gítségével is szerveződött a későbbi el-
lenzék egyik szárnya� Akiket a hatalom 
hivatalosan is eltiltott a publikálástól 
vagy öncenzúrára kényszerített, ezen 
a módon megoszthatták véleményeiket 
a kor vezető értelmiségieivel� A szamiz-
datokat ugyanis sokan olvasták a tudo-
mányos körökön belül is� A késő 1970-
es évektől a Szabad Európa Rádióval is 
sokkal szorosabban együttműködtek a 
szamizdatkészítők (elsősorban a Beszé-
lő szerzői)� Ez beleillett a nyugati hatal-
mak információs-kommunikációs kam-
pányába, amelynek célja a szovjet tömb 
fokozatos lazítása volt� Ez a módszer 
elsősorban Jimmy Carter USA-elnök 
adminisztrációja során kapott kiemelt 
szerepet és támogatást, majd a későbbi 
amerikai elnöki adminisztrációk is foly-
tatták a kezdeményezést� 

Időrendben az első írás, amelyre e kor-
szakban alkalmazták a szamizdat kife-
jezést, Szelényi Iván szociológus Fran-
ciaországban kiadott tanulmányának 
magyar fordítása volt, 1976-ban� Bence 
György és Kis János fordította le, majd 
írt hozzá előszót�4 Mivel Szelényi 1975-
ben ki lett utasítva az országból, írásai 
nem jelenhettek meg hivatalosan, ezért 
adták ki tanulmányát ilyen formában� 
Petőcz András – aki azokban az években 
egyetemi hallgató volt, és részt vett mind 
a szabadegyetemi előadásokon, mind a 
szamizdat terjesztésében – visszaemlé-
kezései szerint abban a korszakban egy-
szerre jelentek meg a szamizdat kiadvá-
nyok, nehéz tehát beazonosítani, hogy 

Médium-Art avantgárd művészeti  szamizdat folyóirat 
szerkesztője, terjesztője.

4  Csizmadia Ervin: A magyar demokrati kus ellenzék 
1968–1988. Monográfi a. Budapest, T-Twins Kiadó, 
1995. 103.

valójában melyik volt az első�5 A szak-
irodalom az első jelentősebb szamizdat 
gyűjteménynek az 1977-es Marx a ne-
gyedik évtizedben-t tekinti (más néven 
Marx körkérdés)� Itt alapvetően baloldali 
beállítottságú értelmiségiek vizsgálták 
meg kritikai szemmel a marxizmus állá-
sát� A tanulmánykötetből kiderült, hogy 
a marxizmus nincs sehol, csődbe jutott, 
tehát már a baloldali értelmiségiek is ki-
ábrándultak a „létező szocializmus” mű-
ködéséből�6 Ugyancsak 1977-ben jelent 
meg Kenedi János Profi l című gyűjtemé-
nye, amely a kiadók által visszautasított 
harmincnégy szerző művét tartalmazta� 
Ez még kézirat formájában terjedt�7 1977 
végén kezdte közölni Kornis Mihály író a 
Napló című szamizdat folyóiratot, amely 
gyakorlatilag a Profi l folytatása kívánt 
lenni� 1977 és 1982 között működött 
kis példányban, és nagyon zárt körben 
terjesztették�8 Hasonló volt a Túlpartról, 
amely egyszeri interjúkötet volt, ugyan-
csak kis példányszámban�9 Ezek mind 
előzményei, prototípusai voltak azoknak 
a nagyobb terjesztésű szamizdatoknak, 
amelyek 1980-81 után jelentek meg� 
Petőcz András is 1980 utánra helyezi a 
szélesebb körben elterjesztett szamizda-
tok „fénykorának” kezdetét�10 

Fontos megemlékezni a Bibó-emlék-
könyvről, mielőtt a szamizdatok legje-
lentősebb korszakát tárgyalnánk� Bibó 
István születésének 70� évfordulójá-
ra szerették volna az idős gondolkodót 
meglepni egy ajándék kötettel, amely 
politikai munkásságát mutatta volna 
be, számos író közreműködésével� Bibó 
1979-ben meghalt, így emlékkönyv lett 
belőle� A szerkesztőbizottság tagjai kö-
zött volt Bence György, Kenedi János, Kis 
János, Csoóri Sándor, Donáth Ferenc, 
Göncz Árpád� A hatóságok végül vissza-

5  Interjú Petőcz Andrással

6  Csizmadia i. m. 107. 

7  Szilágyi Sándor: A Hétf ői Szabadegyetem és a III/III. 
Budapest, Új Mandátum, 1999. 68.

8  Uo. 102.

9  Csizmadia i. m. 107-121.

10  Interjú Petőcz Andrással
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utasították a kiadás engedélyezését, így 
szamizdatként terjesztették 1981-től�11 
Fontossága több szempontból kieme-
lendő: mind a demokratikus (urbánus), 
mind a nemzeti (népi) ellenzék részt vett 
a létrehozásában, így a kötet segített az 
ellenzék közös pontjainak megtalálá-
sában�12 Továbbá a fi atal értelmiségiek 
megismerték Bibó számukra addig is-
meretlen politikai munkásságát� Nézetei 
gyorsan terjedtek a fi atalok között, en-
nek legkiválóbb példája a későbbi Bibó 
István Szakkollégium névválasztása� 
Nagyrészt ebből a szervezetből kezdte 
meg működését később a Fiatal Demok-
raták Szövetsége, tehát Bibó István ha-
tása a rendszerváltásra nézve sem elha-
nyagolható� 

Az 1980-81-es esztendők valódi fejlődést 
hoztak a hazai szamizdat területén, ezzel 
elősegítve az ellenzékiség nagyobb térnye-
rését, illetve megalapozását� 1980-ban 
Kenedi János elindította a Kelet-európai 
Figyelőt, amely az első szamizdat folyó-
irat-prototípus volt�13 1981-ben jelent meg 
először a mindössze hat számot megélt Ma-
gyar Figyelő, amely a határon túli magya-
rokat ért politikai támadásokat közölte, a 
későbbi diplomata Bába Iván szerkeszté-
sében� 1981 újabb mérföldkőnek számít 
a szamizdat történetében, hiszen elindult 
a „Rajk-butik”, az első szamizdat butik, 
ahol szabadon lehetett vásárolni hasonló 
kiadványokat�14 Mivel a szamizdat készí-
tésében részt vevő személyek sok esetben 
állást nem kapó (eltiltott) ellenzékiek vol-
tak, ezáltal részben szert tettek egy mini-
mális jövedelemre, részben a szamizdat 
előállítási költsége megtérült� Rajk László, 
aki már régóta a demokratikus ellenzék 
központi személyeivel (köztük Demszky 
Gáborral és Haraszti Miklóssal) volt bará-
ti viszonyban, elkezdte saját lakását (Bu-
dapest, V� kerület, Galamb Utca 4�) e cél-

11  Hivatalosan, változatlan szöveggel 1991-ben je-
lent meg: Bibó-emlékkönyv I-II. Szerk. Réz Pál. Buda-
pest-Bern, Századvég-Európai Protestáns Magyar Sza-
badegyetem, 1991.

12  Csizmadia i. m. 135., 196.

13  Uo. 202.

14  Uo. 181. 

ra hasznosítani�15 Rajk László a kivégzett 
belügyminiszter fi a volt, emiatt a rendszer 
kezdetben nem alkalmazott ellene retor-
ziókat� Fontos kiemelni, hogy időközben, 
1980-ban Rajk, 1981-ben pedig Demszky 
Gábor is eljutott Lengyelországba� Kiépí-
tették a kapcsolatokat a Szolidaritással, 
és elsajátították a szamizdat készítésének 
lengyel módszereit, technikáját�16 

1981 decemberében,17 a korábbi sza-
mizdat folyóiratokhoz képest nagyobb 
sikerrel és példányszámban, jobb mi-
nőségben megindult a Beszélő� Létreho-
zásában közreműködött többek között 
Kis János, Petri György költő, Haraszti 
Miklós, Eörsi János, Magyar Bálint, Solt 
Ottilia és Iványi Gábor� Demszky Gábor 
alapvetően a nyomtatásban és a terjesz-
tésben vállalt aktív szerepet� A korábbi 
próbálkozásokhoz képest ez maradt fenn 
a legtovább, és 1989 őszétől legális fo-
lyóiratként működött�18 Természetesen 
számos más szamizdat is létezett (Szfé-
ra, Túlpartról, Kisúgó), de a rendszervál-
tás szempontjából a vizsgált ellenzéki 
áramlaton belül a Beszélő eredményezte 
a legerősebb hatást� A külpolitikai hely-
zet közben élesedett: 1981 decemberé-
ben Lengyelországban Jaruzelski tábor-
nok katonai puccsot hajtott végre, és 
elkezdte felszámolni az ottani ellenzéki 
mozgalmat� Hazánkban ennek hatásai 
1982-1983 táján jelentkeztek� 

A Beszélő teremtette meg a gyakorlat-
ban azt a második nyilvánosságot, ame-
lyet a demokratikus ellenzék a lengyel 
példa alapján már 1977 óta szeretett 
volna meghonosítani hazánkban is� Pe-
tőcz András szerint a Beszélő alapve-
tően elemző folyóirat volt, tehát fontos 
bel- és külpolitikai események elemzé-
sére összpontosított� Petőcz András fon-
tos elemként emelte ki a Beszélő azon 
tulajdonságát, hogy indulásától kezdve 
rendszeresen tárgyalta a határon túli 
magyarok ügyeit, az őket ért megaláz-

15  Szilágyi i. m. 43.

16  Csizmadia i. m. 186.

17  Hodosán i. m. 237.

18  Csizmadia i. m. 460.
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tatásokat, márpedig abban a korban, 
az értelmiségen kívül, szinte senki nem 
tudott a határon túli magyarok helyze-
téről� A Beszélő fontosságára jellemző, 
hogy a demokratikus ellenzék itt közölte 
1987-ben politikai programját, a Társa-
dalmi Szerződést�19 

19  Földesi Margit-Szerencsés Károly: A Rebellis tar-

Ugyancsak 1981 őszén indult Demszky 
Gábor és Nagy Jenő vezetésével az AB 
Független Kiadó� Nagy Jenő később ki-
vált, és elkezdte működtetni az ABC 
Kiadót� Az illegális kiadók által kiadott 
(tiltott) könyveket állami nyomdában ké-

tomány. Budapest, Magyar Könyvklub-Helikon, 1998. 
92. 
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szítették, titokban és pénzért, de sokszor 
a demokratikus ellenzék számos tagja is 
részt vett a nyomtatásban�20 Ezen köny-
vek közé tartoztak Petri György verses 
kötetei (amelyek 1975 óta tilalom alatt 
voltak), vagy Orwell 1984 című köny-
ve�21 Szükséges megemlíteni azt is, hogy 
1982-ben jelent meg az erdélyi Ellenpon-
tok� Az erdélyi szamizdat helyi következ-
ménye az lett, hogy a román hatóságok 
számára ürügyet jelentett, ami alapján 
megtilthatták a magyarok külföldre uta-
zását�22 A hazai értelmiség több esetben 
is felszólalt az Ellenpontok szerkesztői-
nek üldöztetése ellen� Az ügy belföldi 
eredménye lett, hogy kezdett megnőni 
az Erdélyből menekülő magyarok szá-
ma, amely később a falurombolási terv 
kezdeténél öltött hatalmas méreteket� 
Az Ellenpontok szerkesztői elleni román 
hatósági eljárások hazánkban az egész 
értelmiség körében kemény tiltakozást 
váltottak ki, részben azért is, mert a 
szerkesztők hazai szamizdat körökkel is 
kapcsolatban álltak� Időközben 1982-
től indultak a hatósági zaklatások a Be-
szélő és az illegális kiadók, elsősorban 
Demszky ellen� A demokratikus ellen-
zék tagjait durván követték, zaklatták, 
súlyos pénzbüntetésre ítélték, ennek 
csúcspontja pedig Demszky Gábor ren-
dőrök által történő bántalmazása volt 
1983-ban�23 Közben természetesen fo-
lyamatosan elkobozták a szamizdato-
kat, és megfélemlítették azokat, akiknél 
esetleg példányt találtak� A „kis hideghá-
ború” fő évében, 1983-ban a hatóságok 
még a „Rajk-butikot” is bezárták, Rajk 
Lászlót pedig erővel kiköltöztették�24 Mi-
vel hazánk 1982-től az IMF (Nemzetkö-
zi Valutaalap) hitelein élt, a demokrati-
kus ellenzék nyugati kapcsolatai révén 
elérte,25 hogy a pártállamra gyakorolt 
nyomás növekedjen� Demszky 1983-as 
bántalmazása után (amit a Szabad Eu-

20  Csizmadia i. m. 213.

21  Interjú Petőcz Andrással és Hodosán i. m. 231.

22  Csizmadia i. m. 234-236.

23  Hodosán i. m. 131.

24  Uo. 125.

25  Uo. 137.

rópa Rádió is bemondott) már nem al-
kalmaztak durva erőszakot, csak admi-
nisztratív hatósági eszközöket 1989-ig� 
Ettől csak a nagyobb tüntetések képez-
tek kivételt� 

1983 novemberében újabb fontos ese-
mény következett� Demszky Gábor és 
Hodosán Róza elindították az AB Ki-
adó Tájékoztató nevű szamizdat folyó-
iratát, majd ennek utódját, a Hírmon-
dót�26 Sok helyen AB Hírmondó néven 
emlékeznek meg a lapról, amely 1988-
ban szűnt meg�27 A Hírmondó legalább 
olyan nagy mennyiségben ért el az ol-
vasókhoz, mint a Beszélő� Petőcz And-
rás úgy értékelte: inkább újság típusú 
folyóirat volt, vagyis kifejezetten az ak-
tuális hírekre összpontosított�28 Tehát a 
Beszélő elemző, tartalmas kiadványai-
hoz képest vékonyabb, hírek közlésére 
„szakosodott” szamizdat volt� Akkoriban 
nagyon keveset lehetett tudni például a 
lengyelországi sztrájkokról vagy egyes 
hazai eseményekről (sztrájkokról, prob-
lémákról), így a Hírmondó sikere alter-
natív, napi információs szolgáltatásá-
nak tudható be� Foglalkozott a határon 
túli magyar kisebbségek helyzetével, be-
mutatva nyomorúságos emberjogi hely-
zetüket� A második nyilvánosság tehát 
kezdte elérni fő célját, vagyis az informá-
ciós szabadság növelését� Sok, legálisan 
nyomtatott sajtóra is hatással voltak, 
például a Petőcz András által szerkesz-
tett Jelenlét című egyetemi folyóiratra29� 
A hatalom kezdett hozzászokni a nemze-
ti ellenzék legálisan „megtűrt” sajtófelü-
leteinek önállóbb hangvételéhez is, mert 
ha e széles körben ismert folyóiratok is 
szamizdatként kezdtek volna megjelen-
ni, akkor a lengyelországihoz hasonló 
információs állapotok alakultak volna 
ki, amit a hatalom már nem tudott vol-
na kezelni� Visszatérve a szamizdatok 
jelentőségére, a rendszerváltozást meg-
előző civil mozgalmak sokkal kisebbek 
és szervezetlenebbek lettek volna, ha 

26  Uo. 238. 

27  Csizmadia i. m. 460.

28  Interjú Petőcz Andrással

29  Uo.
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nincsenek az információt szolgáltató 
szamizdat folyóiratok� Ebben valami-
lyen szinten hasonlóság van a magyar 
és a lengyel ellenzéki fejlődés között, vi-
szont a lengyeleknél mindezek sokkal 
nagyobb (több százezres) példányszám-
ban jelentek meg, és nagyobb tömege-
ket mozgattak meg� Alapvetően ez a si-
ralmas lengyel állapotok miatt volt, míg 
hazánkban a kádári jóléti konszolidáció 
elérte célját: a pártállam bukásáig nem 
voltak fegyveres vagy erőszakos tömeg-
megmozdulások� 

1983 után újabb illegális kiadók jelen-
tek meg, köztük Krassó György Magyar 
Október Kiadója,30 amely segítette 1956 
emlékének közvetítését a fi atalabb gene-
rációk felé� Krassó számos, 1956-ot fel-
dolgozó írásművet közölt, ezzel is küzd-
ve a pártállam történelemhamisítása 
ellen� Többek között Bill Lomax 1956-
ról szóló könyvét is megjelentette a for-
radalom és szabadságharc 30� évfordu-
lójára,31 amit Krassó György fordított le 
és egészített ki�32 Sok tanulmány látott 
addig is napvilágot, de ez volt az első 
összefoglaló szamizdat könyv 1956-ról� 
Szükséges megemlíteni a Vox Huma-
na Kört,33 amely politikailag az európai 
béke- és zöld (környezetvédő) mozgal-
makhoz állt közel� Hozzájuk volt köthe-
tő az Égtájak között folyóirat is, amely 
1985-ig az ELTE KISZ ellenőrzése alatt 
állt, majd a folyóirat egyre radikálisabb 
hangvétele miatt szamizdatként folytat-
ta működését� Jelentősége abban állt, 
hogy fontos szerepet vállalt a március 
15-i tüntetések szervezésében – ezek a 
rendszerváltás meghatározó eseményei, 
az ellenzéki erők közösségformáló nap-
jai voltak� Szükséges bemutatni azt is, 
hogy a „Rajk-butik” bezárása után sem 
szűntek meg a szamizdat értékesíté-
si pontok: a legnagyobb értékesítő hely 
Demszky Gábor 1985–1989 közötti la-
kása (Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 

30  Hodosán i. m. 239.

31  Bill Lomax: Magyarország, 1956. Budapest, Füg-
getlen Kiadó, 1986.

32  Hodosán i. m. 154.

33  Csizmadia i. m. 336–337. 

62�) volt�34 A hatóságok számos esetben 
tartottak házkutatást, koboztak el sza-
mizdatokat, de olyan retorziókra, mint 
1983-ban, már nem került sor� Végül 
fontos megemlékezni az 1986-ben indu-
ló, Nagy Jenő szerkesztésében létreho-
zott Demokrata című szamizdatról is35�

1985-1986 után szamizdatokat készíte-
ni már nem volt „életveszélyes”, hiszen a 
rendszer töredezni kezdett�36 Ettől füg-
getlenül 1989� október 23-ig minden po-
litikai jellegű szamizdatnak jelentősége 
volt, hiszen elősegítették a szabad infor-
mációáramlás előkészítését és az állam-
párt propagandagépezetén kicsi, de vérző 
sebeket ejtettek� Petőcz András szerint a 
civil szellem kialakulására a szamizdat 
nagyon fontos hatással volt: „elképesz-
tően jelentősnek érzem, egyrészt az ön-
kifejezés miatt, […] úgy gondolom, hogy 
a modern társadalomban a civil kurázsi, 
a civil társadalom nagyon fontos� Az is 
nagyon fontos volt, hogy emberek azt 
mondták, hogy én márpedig készítek 
egy kiadványt, és nem kérek hozzá en-
gedélyt, ez például nagyon fontos volt –  
tehát a gondolkodás� Másrészt az infor-
mációáramoltatás […] harmadrészt ez a 
dolog közösséget teremtett, […] valahogy 
együtt tudtunk gondolkodni mi, fi atalok 
és kevésbé fi atalok […] tehát a rendszer-
váltás szempontjából a szamizdat és a 
szamizdatkultúra, illetve a mögötte lévő 
gondolkodás alapvető kérdés”�37

Központi fontosságú volt tehát, hogy egy 
csapat összeállt és eldöntötte, hogy va-
lamit önállóan létrehoz, nem kérve ki a 
hatalom engedélyét� A szamizdat sza-
bad információáramlást biztosított, ösz-
szekötve olyan személyeket, akik addig 
csak önmagukban álltak, elszigetelve 
másoktól� Ez a tevékenység így közös-
séget alkotott, megalapozva bizonyos, a 
rendszerváltásban később szerepet vál-
laló szervezeteket�

34  Hodosán i. m. 169.

35  Uo. 239.

36  Interjú Petőcz Andrással

37 Uo.




